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'•ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ”.

1 ° Πάνω στό κεφάλαιο, ;;/H ανάπτυξη, στίς, σοσιαλιστικές χώρες”□

Συμφωνώ μέ τήν γενκκήν εικόνα πού δίνει αυτό τό κεφάλαιον, οσον αφόρα 
τήν ανάπτυξη στίς σοσιαλιστικές χώρες»

’Αλλά νομίζω δτι πιό ακριβής καί πιό ύρθή ενημέρωση τών μελών μας καί 
των φίλων μας οσον αφορά τήν ανάπτυξη, τήν πρόοδο, τίς επιτεύξεις στίς σοσια
λιστικές χώρες θά δώσουμε αν πούμε καί κάτι περισσότερον από τά συνηθισμένα 
πού λέμε κάθε φοράν σχεδόν στίς εκθέσεις καί στίς ομιλίες μας.

Δεν υπάρχουν προβλήματα στίς σοσιαλιστικές χώρες! Δέν ύπάρχουν δυσκο- 
λίες^ Δέν γίνονται λάθη^

Είναι γνωστόν οτι υπάρχουν προβλήματα οικονομικής καί κοινωνικής μορφής. 
Οι σύντροφοι μας στίς σοσιαλιστικές χώρες κτίζουν μιά νέαν κοινωνίαν καί 
είναι γνωστόν οτι συναντούν δυσκολίες δπως είναι επίσης γνωστόν δτι κάμνουν 
καί λάθη. Ολη αύτή ή ανέλιξη πρός τά ανω καί πρός τά εμπρός τήν οποίαν περι
γράφουμε γίνεται γιά τόν λαό KaC μόνο γιά τόν λαό μέ την αντιμετώπιση καί τήν 
πάλη, καθημερινά, ένάντια σέ δυσκολίες, μέ τήν διάπραξη μικρών καί κάποτε 
μεγάλων λαθών καί μέ τήν διόρθωση τους.

Εισηγούμαι λοιπόν δπως σέ κάποιο σημείο τής ’έκθεσης, ’ίσως ακριβώς μετά 
τήν παράγρ. 2 τής σελ. 10 προστεθούν τά άκόλουθα:-

""Ολες οί σημαντικές επιτεύξεις τών σοσιαλιστικών χωρών σ’ολους τούς το
μείς τής ζωής, ή ανέλιξη πρός τά ανω καί πρός τά εμπρός συντελεύταΐ πολλές φο
ρές μέ σκληρή πάλη ενάντια σέ αντικειμενικές δυσκολίες καί εμπόδια καί κάποτε 
μέ λάθη. ’Ανεξάρτητα όμως καί από λάθη καί δυσκολίες καί έμπόδια πού υπάρχου" 
η ανέλιξη πρός τά-εμπρός καί πρός τά άνω συνεχίζεται πρός τό συμφέρον τού λαού 
καί μόνο τού λαού.”

2. Πάνω στό κεφάλαιο "τό Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα”.

Συμφωνώ δτι μέσα στίς συνθήκες τής διεθνούς ύφεσης καί συνεργασίας δ 
ρόλος τού διεθνούς εργατικού καί κομμουνιστικού κινήματος αναπτύσσεται 
σταθερά. Είναι γι’αύτό πού εμείς λέμε οτι αύτή η πολιτική - αντίθετα μέ 
δτι ισχυρίζονται ο'ι "αριστεροί” καί οί σεχταριστές - δχι μόνο δέν βάζει 
φρένο στήν ανάπτυξη τού έργατικού καί τού κομμουνιστικού κινήματος καί γενι
κά τού δημοκρατικού κινήματος αλλά καί τό προωθεί καί τό ένισχύει. Ταυτόχρο
να ή παραπέρα προώθηση τής πολιτικής αύτής τής ύφεσης καί τής συνεργασίας 
στηρίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό πάνω στήν πετυχεμένη καί αποτελεσματική ανά
πτυξη τού ρόλου του εργατικού καί τού κομμουνιστικού κινήματος.

Πηγή δύναμης γιά τούς κομμουνιστές είναι η διεθνιστική τους ενότητα πού 
επιτυγχάνεται μέ τήν χάραξη κοινής γραμμής αγώνα, (σελ. 12 παρ. 2) Έδώ πρέ
πει νομίζω νά διευκρινισθή πώς ή κοινή γραμμή αγώνα άφορα τά μεγάλα διεθνή 
προβλήματα, τήν τοποθέτηση των κομμάτων έναντι σ’αύτά τά μεγάλα καί διεθνή 
προβλήματα.
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Συμφωνώ πώς αύτοΰ του είδους ή διεθνιστική ενότητα είναι πράγματι 
πηγή δύναμης γιά τους κομμουνιστές. 'Υπάρχει όμως και μιά δεύτερη πηγή 
δύναμης καί αύτή είναι η ικανότητα τους χρησιμοποιώντας σάν οδηγό τους τήν 
Μαρξιστική Δενινιστική θεωρία, νά μελετούν καί νά αναλύουν τά εσωτερικά τους 
προβλήματα καί ή ικανότητα τους νά χαράζουν γι’αύτά τά προβλήματα μέσα- 
στίς συνθήκες τής χώρας τους, τήν γραμμή καί τήν τακτική του αγώνα τους.

Αύτές οΐ, δυό πηγές, ή πηγή τής διεθνιστικής ενότητας καί η πηγή τής 
γνώσης τών εσωτερικών προβλημάτων καί τής χάραξης δρθής γραμμής καί τακτι
κής, συμπληρώνουν ή μιά τήν άλλη. Καί δέν είναι δυνατόν καί μεγαλώνει καί 
νά αναπτύσσεται συνεχώς τό κύρος καί ή επιρροή τών κομμουνιστικών κομμάτων 
αν δέν γίνεται ή δρθή χρήση αυτών τών δυό σημαντικών πηγών δύναμης.

Στό μέρος αύτό τής ’έκθεσης άναφέρεται οτι θεωρύμεν ανησυχητικές τίς 
διαφορές πάνω σέ θέματα αρχής πού παρουσιάστηκαν σέ ώρισμένα ΚΚ τής Δυτικής 
Εύρώπης, Αύστραλίας κ.α. 'Οπωσδήποτε είναι ανησυχητικόν τό οτι εμφανίστηκαν 
διαφορές. Καί νομίζω οτι αν ή ΚΕ τού Κόμματος μας πρόκειται νά στείλει 
ένα οποιοδήποτε μύνημα στά άδελφά κόμματα, τό μήνυμα αύτό πρέπει νά είναι 
οτι οΐ διαφορές πρέπει νά λυθούν σέ ελεύθερες διμερείς καί αργότερα πολυμε
ρείς καί διεθνείς συζητήσεις. Δέν πρέπει ν’άφεθούν νά μεταβληθούν σέ καρκί
νωμα πάνω στό κορμί τού διεθνούς κομμουνιστικού καί εργατικού κινήματος.

"Οσον αφορά εμάς, θά έλεγα οτι θά ήταν πολύ χρήσιμο αν τουλάχιστον ή 
ηγεσία τού κόμματος μας ένημερώνετο γιά τίς διαφορές πού υπάρχουν καί τής 
έδίνετο η ευκαιρία νά συζητήσει τίς διάφορες απόψεις.

3. Πάνω, στό κεφάλαιο, "οι κα.τε,υθυντήρ>ες_ .γραμμές, καί ό νέος κύκλος 
τών διακ£lνοτικών συνομιλιών”.

Δέν υπάρχει - τίποτε σέ όσα γράφονται σ’αύτό τό μέρος τής έκθεσης μέ τό 
οποίο νά διαφωνώ. Θέλω όμως νά προσθέσω μερικές παρατηρήσεις.

Πρώτα οτι οί τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές είναι ένας συμβιβασμός - 
Συμβιβασμός καί από μέρους μας καί άπό μέρους τών Τ/Κ. ’Εμείς δέν πρέπει νά 
φοβούμαστε νά πούμε "τι ο Μ. έκαμε Αποχωρήσεις καί πρέπει νά τόν υπερασπίζου
με γιατί έκαμε τίς υποχωρήσεις πού έκαμε. Δίχως συμβιβαστικές ύποχωρήσείς 
λύση δέν είναι δυνατόν νά βρεθή.

Στί> πρώτο σημείο τών κατευθυντηρίων γραμμών, εκείνο πού κερδίσαμε μεις 
είναι οι οροί Ανεξάρτητο" καί "αδέσμευτο". Προπάντων τό δεύτερο. Διότι αν 
τελικά καταλήξουμε,■αύτός δ 'όρος μας διασφαλίζει από μελλοντική απαίτηση γιά 
προσχώρηση στό NATO. ’Εκείνο πού πήραν οι Τούρκοι από μας είναι οί 'όροι 
"δικοινοτικό" καί "'Ομόσπονδο", ν;ροπάντων όταν οι δυό αύτές έννοιες μαζί 
σημαίνουν "διζωνική 'Ομοσπονδία".

’Εμείς πρέπει από τώρα νά καλιεργούμε μέσα στήν συνείδηση τού λαού μας 
αύτή τήν ιδέα τού ενός 'Ομοσπόνδου κράτους. Πρέπει νά καλιεργήσουμε τήν ιδέα 
δύο άλληλοεξαρτώμενων κι’άλληλοβοηθούμενων κοινοτήτων όργανωμένων σ’ένα 
Ομόσπονδο κράτος. Πρέπει νά καταπολεμήσουμε κάθε τάση πού θά βάζει στό 
μίαλό τού λαού μας τήν ’ιδέα δυό άνταγωνιζομένων κρατιδίων. Μ^ά τέτοι^ 
οχι μόνο θά δυσκολέψει τήν σύσταση τής 'Ομοσπονδίας αλλά καί όταν γίνει, εάν 
γίνει, θά τήν διασπάσει πολύ σύντομα.

Τό δεύτερο σημείο τών κατευθυντηρίων γραμμών ασχολούται μέ τό εδαφικό. 
Τό κριτήριον τής ιδιοκτησίας τής γής βοηθά εμάς διότι ή Τουρκική Ιδιοκτησία 
είναι σέ ποσοστδν κάτω από τό ποσοστόν τής πληθυ.σμιακής αναλογίας. Τό κριτή
ριου όμως τής παραγωγικότητάς καί τής βιωσιμότητας, περισσότερον βοηθά τούς
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Τούρκους. ’Εδώ θά κάμω μιά έμπιστευτικήν παρένθεση. Κυτάζοντας τόν χθεσι
νόν χάρτη πού υποβλήθηκε από τόν κ. Παπαδόπουλον, δέν έχω αμφιβολίαν δτι 
παραγνώρισε πλήρως τό κριτήριον τής βιωσιμότητας καί τής παραγωγικότητας. 
Τους έδώσαμε τά κατσάβραχα τού πενταδάκτυλου, καί τήν μισή Μεσαορία .
”Αν αύτό εγίνε γιά λόγους διαπραγματευτικούς τό καταλαβαίνω.

Τό δτι μέ τό τρίτο σημείο των κατευθυντηρίων γραμμών οΐ αρχές τής 
έλευθεροεπικοινωνίας, τής ελευθερίας εγκατάστασης, καί τού δικαιώματος πε
ριουσίας είναι ανοιχτές πρός συζήτηση είναι δικό μας κέρδος. Αύτό δμως τό 
κέρδος οπωσδήποτε θά περιορισθή από τό γεγονός δτι ή συζήτηση θά λάβη υπόψιν 
τόν δικοινοτικόν χαρακτήρα τού καθεστώτος καί ώρισμένες πρακτικές δυσκολίες 
πού θά έγερθουν γιά τήν Τ/Κ κοινότητα.

Τό δτι μέ τό τέταρτο σημείο τονίζεται δτι οΐ εξουσίες τής Κεντρικής 
Κυβέρνησης θά είναι τέτοιες ώστε νά διασφαλίζουν τήν ενότητα τής χώρας, είναι 
δικό μας κέρδος. 'Υπάρχει δμως κι’έδω ή περιοριστική επιφύλαξη. Θά λαμβά— 
νεται υπόψιν δ δικοινοτικός χαρακτήρας τού κράτους.

< ~
’Εγώ, δεν εχω αμφιβολίαν δτι αυτό πού γράφει η έκθεση είναι σωστόν. 

'Υπάρχει πρόοδος σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες θέσεις τής Τουρκοκυπριακής 
πλευράς, όπως υπάρχει - προσθέτω - κι εκ μέρους τής δικής μας πλευράς 
μιά νέα περισσότερον συμβιβαστική προσέγγιση.

Είναι δμως δλοφάνερον δτι οί συνομιλίες θά είναι πολύ δύσκολες. 'Κ 
διαπραγμάτευση θά είναι σκληρή. Καί γιά νά πηδήσω στό τέλος τής έκθεσης, 
στά καθήκοντα, στό πρώτο καθήκον, συμφωνώ δτι τό πρώτιστον καί π ιό επείγον 
καθήκον του Κ. μας είναι ή πάλη γιά τήν λύση του Κυπριακού καί ή καλύτερη 
αξιοποίηση τών συνομιλιών.

4. Πάνω στό κεφάλαιο-"ή Διεθνοποίηση τού Κυπριακού καί ή 
Διεθνής. Διάσκεψη”.

Συμφωνώ μέ δλα δσα γράφονται στό μέρος αύτό -ής έκθεσης τής Κεντρικής 
’Επιτροπής. ’’Εχω δμως τήν γνώμη δτι υπάρχει εδώ μιά σοβαρή αδυναμία. Στό 
μέρος αύτό τής έκ·. εσης περιγράφουμε τί εχεί γίνει πρός τήν κατεύθυνση τής 
διεθνοποίησης, μέ δυό λόγια μόνον απορρίπτεται η άποψη μερικών σύμφωνα μέ 
την οποίαν εφ οσον οι δίακοινοτικές συνομιλίες αρχισαν η διεθνοποίηση είναι 
περιττή καί κατόπιν μέ δυό λόγια ύποδείχνεται ή ανάγκη συνέχισης τής δρά
σης καί τής δραστηριότητας μας γιά τήν προώθηση τής διεθνοποίησης.

Τί λείπει από τό μέρος αύτό τής έκθεσης;

ΛΕχω τήν γνώμη δτι τό πρώτον πού λείπει είναι μιά πολιτική ανάλυση κι’ 
εκτίμηση ώρισμένων διεθνών πρωτοβουλιών καί διαβημάτων πού τείνουν νά έκτμο- 
χιάσουν τό πρόβλημα μας καί ένώ θά τό διεθνοποιήσουν θά άποτρέψουν τήν 
διεθνοποίηση του πάνω σέ ορθή καί συμφέρουσα γιά τήν Κύπρο βάση. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες καί τέτοια διαβήματα είναι οί επανειλημμένες κινήσεις τής ΕΟΚ 
ή αποστολή ”Εμκε, ή αποστολή τού ’’Αγγλου 'Υπουργού ’Εξωτερικών, ή αποστολή 
Κλήφφορδ, ή σχεδιαζόμενη αποστολή Βίλι Ηπράντ οΐ δραστηριότητες τών Δυτικών 
παρατηρητών στίς συνομιλίες τής Βιέννης. 'Όλα αυτά είναι διεθνοποίηση τού 
Κυπριακού, αλλά δέν είναι η διεθνοποίηση πού επιδιώκουμε μεΐς, η διεθνοποίη
ση πού συμφέρει -στήν Κύπρο. Είναι διεθνοποίηση πού δημιουργεί κινδύνους. 
Είναι διεθνοποίηση που έχει σάν στόχο της μεταξύ άλλων καί τήν έξουδετέρωση 
τών προσπαθειών τού λαού μας γιά μιά γνήσια καί πρός τό συμφέρον τής Κύπρου 
διεθνοποίηση.
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Τό δεύτερο πού λείπει άπό to μέρος αύτό τής ’έκθεσης είναι μιά πολιτι
κή έπιχειρηματολογία και απάντηση σ’εκείνους πού ισχυρίζονται οτι οί τελευ
ταίες πολιτικές έξελίξεις, - οί συναντήσεις Μακαρίου - Κτενκτάς καί οί συ
νομιλίες τής Ειέννης - αποδυναμώνουν τήν έκστρατεία γιά διεθνοποίηση τού 
Κυπριακού προβλήματος.

'0 Ντενκτάς λέει στούς οπαδούς αλλά καί στούς επικριτές του οτι πήγε 
στίς συνομιλίες μέ τόν Μακάριο καί δέκτηκε τήν έναρξη "ίων συνομιλιών γιά 
νά τεθή τέρμα στήν διεθνοποίηση του Κυριάκου προβλήματος, γιά νά λυτρωθή 
ή Τουρκία άπό τήν διεθνή πίεση.

'0 Λυσσαρίδης στήν άρθρογραφία καί στίς ομιλίες του λέει οτι οίχειρισμοί 
πού έγιναν άποδιεθνοποιοΰν τό Κυπριακά πρόβλημα.

'Η ’έκθεση μας πρέπει νά άπαντα σ’αύτούς τούς Ισχυρισμούς. "Οταν λέω ν’ 
άπαντα δέν έννοβ ν’άπαντα άμεσα στόν Ντενκτάς ή άμεσα στόν Λυσσαρίδη. Νά 
άπαντα όμως σ’αύτά τά πολιτικά ερωτήματα.

Δέν πρέπει νά έχουμε ούτε τήν έλάχιστη αμφιβολία οτι όταν ή Τουρκία καί 
ή Τ/Κ ήγεσέα δέχτηκαν νά μπουν στίς τελευταΓες έξελίξεις Αποφάσισαν νά κά* 

μουν ένα ελιγμό τακτικής μέ τόν όποιον θά μείωναν τήν διεθνή πίεση. Μέ τόν 
ελιγμό τους έπιδιώκουν ανάμεσα στ?άλλα καί τήν αποφυγή τής περαιτέρω διεθνο- - 
ποίησης, Ιδιαίτερα δέ τήν συζήτηση τού προβλήματος μας σέ μιά διεθνή διάσκεψη.

Τό οτι κάτω άπό τήν διεθνή πίεση τήν οποίαν εμείς ξεσηκώσαμε αναγκάσα
με τόν άντίπαλο νά έλιχθή αύτό εινμι ασυζήτητα επιτυχία του λαού μας. ’Επι
τυχία πού πρέπει νά τήν άξιοποιήσουμε. Πρέπει νά παρακολουθήσουμε τόν αντί
παλο στόν έλιγμό του καί αναπροσαρμόζοντας τήν τακτική καί τίς θέσεις μας ή 
νά τόν αναγκάσουμε σέ νέον υποχωρητικόν ελιγμόν, ή νά τόν εμφανίσουμε ξανά 
στήν διεθνή κοινή γνώμην σάν τόν κύριον α’ίτιον του αδιεξόδου·καί νά τόν κρα
τήσουμε έτσι κάτω άπό τήν συνεχή καί αύξανόμενη διεθνή πίεση.

Αύτή είναι ή τακτική Μακαρίου, αύτή είναι ή τακτική του κόμματος μας 
πού ακράδαντα πιστεύουμε οτι ή ζωή θά τήν αποδείξει όρθήν.

"Αν παραμείνουμε αμετακίνητοι σέ θέσεις πού κρατούσαμε καί τακτικήν 
πού έφαρμόζαμε πρίν άπό τόν Τουρκικόν έλιγμόν, είναι έμας πού δέν θά κατανοή
σει ή διεθνής κοινή γνώμη καί είναι τότε πού θά προκαλέσουμε μείωση τής δι* 
εθνούς πίεσης καί κατά συνέπεια απομάκρυνση τού ενδεχόμενου τής παραπέρα 
διεθνοποίησης. Είναι τότε πού ο κίνδυνος μιάς■διαστρεβλωμένης διεθνοποίησης - 
γιά τόν όποιον μίλησα πρίν λίγο - θά μεγαλώσει.

’Εμείς πρέπει νά δείξουμε μέ επιχειρήματα στόν λαό ‘ότι δέν υπάρχει 
καμιά αντίφαση, καμιά σύγκρουση Ανάμεσα στήν επιδίωξη τής παραπέρα διεθνο
ποίησης καί στήν πολιτική των συνομιλιών καί τής αναζήτησης ενός αποδέκτου 
συμβιβασμού στήν λύση τών προβλημάτων πού υπάρχουν ανάμεσα στίς δυό κοινό
τητες. Τό πρδβλημα δέν είναι νά διαλέξουμε ανάμεσα στήν διεθνοποίηση άπό 
τήν μιά καί τίς συνομιλίες καί τόν συμβιβασμό άπό τήν άλλη. Τό πρόβλημα 
είναι πώς νά συνδυάζουμε μιά ορθή τακτική στίς συνομιλίες μέ μιά συνεπή 
έμμονή στήν διεθνοποίηση, ιδιαίτερα στήν διεθνοποίηση οσον άφορα τίς 
διεθνείς πτυχές του Κυπριακού προβλήματος. Τό πρόβλημα είναι πώς ή διεθνο— 

' * e *ποίηση θα ενισχύει τή θέση μας στις συνομιλίες και πως οι θέσεις μας καί η 
τακτική μας στίς συνομιλίες θά προωθούν πιό πέρα τήν διεθνοποίηση.
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Στήν ’έκθεση γράφουμε 'ότι, πιό πολύ από κάθε άλλη φορά πρέπει νά προβά
λουμε τώρα τήν άπαίτηση μας γιά Διεθνή Διάσκεψη στά πλαίσια τού ΟΗΕ πού θά 
συζητήσει τήν διεθνή πτυχή τού Κυπριακού. Κι’αύτό πρέπει νά γίνει σ’ολα τά 
έπίπεδα, κρατικό, κοινοβουλευτικό λαϊκό.

Θά ήθελα εδώ νά υπενθυμίσω τό Π.Γ. οτι καθυστερεί ή έκτέλεση μιας από
φασης του σχετικά μέ τήν διεθνοποίηση, ιδιαίτερα δέ σχετικά μέ τήν προώθηση 
τής Σοβιετικής εισήγησης γιά Διεθνή Διάσκεψη. Πρίν 4 ή 5 μήνες περίπου 
τό Π.Γρ. αποφάσισε νά ετοιμαστεί από τήν Γραμματεία ένα ειδικό πλάνο δουλειάς 
τοΐί κόμματος μας γιά τήν προώθηση τής παραπέρα διεθνοποίησης. Σκοπός ήταν 
νά δουλέψουμε μέ πρόγραμμα ώστε καί η ’Εκτελεστική ’Εξουσία, καί ή Βουλή, κ :ί 
ο'ι μαζικές Οργανώσεις νά κινηθούν πρός δλες τίς κατευθύνσεις μέ στδχο τήν 
Διεθνή Διάσκεψη. 'II απόφαση αυτή καθυστερεί καί-είναι η εισήγηση μου οτι 
πρέπει νά τήν έκτελέσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση.

5. Πάνω στό κεφάλαιο "Τό ιδεολογική, μας Μέτωπο”.

Γενικά συμφωνώ μέ τό κεφάλαιο αύτό τής έκθεσης, θέλω όμως νά κάμω μερι
κές συμπληρωματικές παρατηρήσεις.

Πολύ σωστά γράφεται στήν έκθεση ότι τό κύριον καθήκον στόν τομέα τής 
Ιδεολογικής - θεωρητικής δουλειάς είναι εκτός από τήν προβολή των προοδευ — 
τικών ιδεών τού Μαρξισμοί} Λενινισμού, ’’μέσα στίς δικές μας συγκεκριμένες συν
θήκες είναι ή προβολή καί μαχητική Υπεράσπιση τής γραμμής, τής τακτικής καί 
τών αποφάσεων τού κόμματος μας.” (σελ. 62, παράγρ. 1η) Καϊ λίγο πιό κάτω πολύ 
σωστά πάλιν άναφέρεται ότι ή δουλειά μας στόν τομέα τής διαφώτισης καί τού 
ιδεολογικού μετώπου πρέπει "νά βρίσκεται σέ άντιοτοιχεία και συνάρτηση μέ τίς 
συγκεκριμένες συνθήκες καί νά άπαντα στά άμεσα ιδεολογικά καί θεωρητικά προ
βλήματα πού δημιουργούν οί εξελίξεις καί ή ’ίδια ή ζωή..."

Ποιά είναι ή παρατήρηση πού θέλω νά κάμω σ’αύτό τό σημείο.

Δεν ίσχυρϊζουμαι ότι δέν έγίνετο μέσα στό διάστημα πού εξετάζει ή έκθε
ση ή ότι δέν γίνεται προβολή καί υπεράσπιση τής γραμμής, τής τακτικής καί 
τών αποφάσεων τού κόμματος, ούτε ίσχυρίζουμαι ότι ή δουλειά μας δέν άπαντα σέ 
άμεσα προβλήματα, θεωρητικά πολιτικά, Ιδεολογικά, πού βάζει μπροστά μας ή 
ίδια η ζωή. ”Αν ισχυριζόταν κανείς τέτοιο πράγμα είναι σάν νά έλεγε πώς τό 
κόμμα μας είναι ένας νεκρός οργανισμός. Τέτοιο πράγμα δέν ίσχυρίζρυυαί.
”Εχω όμως τήν γνώμη ότι καί στόν τομέα τής προβολής κ«ί υπεράσπισης τής γραμμής* 
αποφάσεων τού Κ. καί στόν τομέα τής απάντησης σέ προβλήματα ποί βάζουν οί 
συνθήκες μέσα στίς οποίες αγωνίζεται τό κόμμα, σέ προβλήματα πού δημιουργούν 
οΐ εξελίξεις καί ή ’ίδια ή ζωή, έχω τήν γνώμην ότι καί στούς δυό αύτούς το
μείς υπάρχει πολύ περιθώριο καί γιά ποσοτική καί γιά ποιοτική βελτίωση τής 
δουλείας μας.

'Υπάρχει στήν έκθεση μιά φράση πού νομίζω οτι είναι βασική γιά τό θέμα 
αύτό πού συζητούμε. Θέλουμε τήν δουλειά μας "νά. πρρκαλεΐ τό ενδιαφέρον 
τού κομματικού, συνόλου, καί τών πλατειών, λαϊκών, ^α.ζών.”

Γιά νά τό πετύχουμε αύτό, πρέπει πρώτα άπ’ολα νά κατορθώνουμε νά ξεφεύ
γουμε από τόν συνθηματολογικό τύπο τών ομιλιών. Καί τό- κομματικό σύνολο καί 
οί πλατειές μάζες τού λαού 'όταν αντιμετωπίζουν μιά δυσκολία, ένα πρόβλημα,- 
ενα επιχείρημα έχθρικό πρός τό κόμμα καί τήν γραμμή του, έχθρικό πρός τό Κ. 
καί τήν τακτική του, θέλουν νά ακούσουν άπό τό στόμα μας ανάλυση καί τομή 
τών δυσκολιών, ανάλυση καί τομή τών προβλημάτων, έρμηνεία διαλεκτική, 
θέλουν νά ακούσουν τά δικά μας επιχειρήματα, θέλουν νά δπλιστοΰν μέ τά δικά 
μας επιχειρήματα.

* καί τακτικής καί τών
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Νά προκαλεΐ ή δουλειά μας τό ενδιαφέρον ίου κομματικού συνόλου καί 
των πλατειών λαϊκών μαζών. Γι' νά τό πετύχουμε αυτό δέν πρέπει νά επανα
λαμβάνουμε ε’ίτε τόν εαυτό μας ε’ίτε ό ένας τόν άλλον. Νά φροντίσουμε νά 
εμφανιζόμαστε στην άρθρογραφία, στίς ομιλίες, στίς ανακοινώσεις καί τις 
διακηρύξεις μας μέ νέα συνθήματα κοντά στά παληά, μέ νέα έπιχειρήματα.

’Επαναλαμ άνω, γιά νά μή παρεξηγηθώ οτι δέν υποτιμώ την δουλειά που 
’έγινε καί γίνεται. ‘Υπάρχει όμως πολύ περιθώριο γιά βελτίωση.

Σχετικά μέ τήν προβολή των κομματικών αποφάσεων θέλω νά προσθέσω καί 
τά έξης:

‘Υπάρχουν αποφάσεις τού Κ. πού πέρνονται αλλά δέν είναι γιά προβολή. 
Τούς λόγους ό καθένας τούς αντιλαμβάνεται. Αύτή ή μή προβολή ώρισμένων 
κομματικών αποφάσεων δέν αποτελεί λάθος. ‘'"Ομως, πιστεύω ‘ότι καί γιά τίς 
αποφάσεις αυτές υπάρχει πάντοτε κάτι πού μπορεί νά γίνει, δχι γιά τήν προβο
λή αλλά γιά τήν προετοιμασία καί τήν ώρίμανση τών συνθηκών μέ σκοπό τήν 
προβολή τους καί στό κομματικό σύνολο καί στόν λαό. Καί γιά τίς αποφάσεις 
αυτές υπάρχει πάντοτε κάτι πού δέν πρέπει νά γίνεται στόν τομέα τής διαφώ
τισης, αν θέλουμε ν' διευκολυνθή στήν κατάλληλη στιγμή ή προβολή, ή ύπεράσπι- 
ση καί ή εφαρμογή τους.

‘Η έκθεση άναφέρεται στό γεγονός οτι στόν σύγχρονο κόσμο οι οικονομι
κές πολιτικές καί κοινωνικές εξελίξεις θέτουν ώρισμένα προβλήματα ιδεολογι
κής υφής καί περιεχομένου μπροστά στό διεθνές επαναστατικό κίνημα. 'Η έκ
θεση απαριθμεί μερικά άπ’αύτά τά προβλήματα καί σέ συνέχεια άναφέρεται 
στές αποφάσεις τής Διάσκεψης τών κομμουνιστικών κομμάτων τής Εύρώπης.

Συμφωνώ, δτι ή ομόφωνη Διακήρυξη τής Διάσκεψης πρέπει νά γίνει κτήμα 
τοί κόμματος μας. ’Εδώ πρέπει νά κάμουμε μιά αύτεκριτική. Καί δέν εξαιρώ 
τόν εαυτό μου από τήν αύτοκριτική πού πρέπει νά γίνη, διότι είμαι μέλος 
τοί Π.Γρ. Δέν έμελετήσαμε τήν Διακήρυξη. Ούτε σάν Π.Γρ. Ούτε σάν κομμα
τικό άκτίβ, ενώ θά έπρεπε νά είχαμε όργανώσεί - όπως έκάμαμε καί γιά μ ιάν 
άπό τίς προηγούμενες Διεθνείς Διασκέψεις — σεμινάρια γιά τήν ανάλυση καί 
συζήτηση του σημαντικοί εκείνου ντοκουμέντου.

α προβλήματα που όπως γράφει η έκθεση μπαίνουν μπροστά στό διεθνες 
επαναστατικό κίνημα πρέπει νά συζητηθούν από τί) κόμμα μας κατά τρόπον 
ύργανωμένον. Τά συμπεράσματα τής διακήρυξης καί τών συζητήσεων μας πρέπει 
νά γίνουν κτήμα τού κόμματος.
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